
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 

 
« 15 » жовтня 2019 р.            м. Миколаїв    № 128 
 

Про підсумки проведення змагань з міні-

футболу XVI обласної Спартакіади серед 

учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
 

 

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 03 жовтня 2019 року № 113 «Про проведення змагань з міні-футболу XVI 

обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 2019-2020 

навчальному році» 11 жовтня 2019 року на базі дитячо-юнацької спортивної 

школи № 3 м. Миколаєва проведені змагання з міні-футболу. 

У змаганнях взяли участь 6 команд учнів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів. Загальна кількість учасників - 60 юнаків. 

Захід відбувся на належному організаційному рівні. Суддівську  колегію 

очолив суддя Миколаївської обласної Федерації футболу Фішман Є.Д. 

Належний рівень підготовки до обласних змагань продемонстрували 

команди Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату, Антонівської 

загальноосвітньої школи-інтернату, Комунального закладу «Загальноосвітня 

школа інтернат I–III ст. – центр загальної і профільної освіти та комплексної 

реабілітації». 

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії, 
  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки змагань з міні-футболу XVI обласної Спартакіади 

серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

2. Нагородити дипломами команди учнів, які посіли призові місця: 

за І місце – Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату; 

за ІІ місце – Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату; 

за ІІІ місце – Комунального закладу «Загальноосвітня школа-інтернат                 

I-III ст. - центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації». 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста Миколаївського 

обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України Тітушину О.М. 

 

Начальник відділення                                                      О.КУЛІШОВ



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України 

 

15 жовтня 2019 № 128 

 

 

 
 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ  
 

змагань з міні-футболу  

XVI обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 

2019-2020 навчальному році 
 

 

 

№ 

з/п 

Назва закладу  

 
Очки Місце 

1.  Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат № 3 1 І 

2.  Антонівська загальноосвітня школа-інтернат 2 ІІ 

3.  

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа-

інтернат I –III ст. - центр загальної і профільної 

освіти та комплексної реабілітації» 

3 ІІІ 

4.  Очаківська загальноосвітня школа-інтернат 4 ІV 

5.  Шевченківська загальноосвітня школа-інтернат 5 V 

6.  Вознесенська загальноосвітня школа-інтернат                                       6 VІ 

7.  Володимирівська загальноосвітня школа-інтернат                                    
н/у 

 

8.  

Комунальний заклад «Березківський навчально-

виховний  комплекс «Загальноосвітня школа-

інтернат-ліцей» 

н/у 

  


